
PREZYDENT MIAST A N.ODZI

Znak: DSS-OSR-I.6 1 3 1 .559.20 1 8.EG tr 6d2, dnia 06.08.2018 r.

DECYZJA NR ZZI684II8
Dzialaj4c na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjriego fiednolity tekst: Dz. rJ. z 2017 r. poz.l257 , 2201g r. poz. 149,650 - dalej
jako: Kpa) , w zwrqzku z art.83 ust. 1 pkt 1, ar1. 83 ust. 3, art. 83a ust. 1, )a, 4 i 6, art. g3 c ust.
I'3i4,orazar1.86ust. 1pkt5 ustawy zdnial6kwietnia 2004r.o ochronie przyrodyfiednolity
tekst: Dz. u. 22018 r. poz. r42, 10,650 - dalej jako uoop.), w zwr4zkuz g 1 i 5 + ptiz uchwaly
Rady Miejskiej w I'odzi Nr XLVIII1975112 z dnia 72 wrzefinta ZO\Z r. * ,piu*ie utworzenia
jednostki budzetowej o nazwie ,Zarzqd Zieleni Miejskiej" w tr-odzi i nadania jej statutu
(Dz. Urz. Woj' Lodzkiego z dnia 14 vnzesnia 2012 r. Poz. 2536) - po rozpatrzeniu wniosku
Zaru4du Zieleni Miejskiej w Lodzi z s. przy ul. Konstantyno."rli"l 8/10 (znak:
zzM.w zM.zT .50I. 1 08.20 1 8.WS).

orzeka i

1. Zezwoli( Zarzqdowt Zieleni Miejskiej w Lodzi, na usunigcie 1 sztuki drzewa
wymienionego w Tabeli nr 1 pn. Wykaz drzew do usuniEcia, znajdujEcego sig na terenie
pasa drogowego Al. Smiglego Rydza (dz. nr 94124, obrgb W-ZSl.,'bez pobrania oplaty
ztego tytulu.

Tabela 1. Wvkaz da nr rzew do usuni

l-.p.
Nr

inwent.
Gatunek

Obrv6d pnia
na

lvysoko(ci
l3Ocm

P r z,t' cz1, n a usun i gcia drzewa

1 Klon zwyczajny 7l Drzewo obumarle, stanowi zagro2erie
bezpieczef stwa ruchu drogowego

Usytuowanre drzewa objgtego zezwoleniem okreslone zostalo w Zalqcznrku nl 1 do decyzji.
stanowi4cym mapg z naniesion4 orientacyj nqlokalizacjil drzewado usunigcia.

2. UzaleLni(. wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w pulkcie 1 od
zastqpiema go sadzonk4 innego drzewa,jak w tabeli nr 2.

Tabela 2.Wvkaz

Nowe nasadzenie nale2y wykonac na terenie bgd4cym w zasobach Miasta pozostaj4cym
r'v administrowaniu ZarzEdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidto*y rozwOj
nowej sadzonki. Planowane miejsce nasadzenia nie moi,e kolidowad z istniej4c4
i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.
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aDela nr z. wvKaz nasa(l'zen zas )EL ch.

Lp. Gatunek IloS6 nasadzeri
Parametry nasadzefr (obn'tid

pnia drzewa w cm, na r,r,vsoko6ci
100 cm)

I Drzewo ozdobne liSciaste Powy2ej l2 cm



3. Ustali6 nastgpuj4ce, kofrcowe i nieprzekraczalne terminy rcalizacjr zezwolenia:
a) termin usunigcia drzewa wymienionego w punkcie 1 - do korica czeywc 2019 r.; i

b) termin wprowadzenia nasadzenia zastgpczego (posadzehia drzewa), o kt6rym mowa
w punkcie 2 sentencji - do korica 2019 r.,,

Zmiana terminu usunigcia drzewa moZe nast4pii jedynie na wniosek Strony w decyzji -

zezwoleniu zmieniajqcym, pod warunkiem wyst4pienia z wnioskiem o zmranQ, przed
uplywem terminu wymienionego w punkcie 3a powyzej.

4. Zobowipza( Zarz4d Zieleni Miejskiej w tr odzi, do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Deparlamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi

o wykonaniu nasadzenra zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie 7 dni od
daty jego wykonania.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
w UMtr wplyn4l wniosek Zaruydn Zieleni Miej skiej, w sprawie vvryrahema zgody na usunigcie
1 sztuki drzewa z terenu dzialki o ff ew. 94124 w obrgbie W-29 stanowi4cej czgSc pasa

drogowego Al. Smiglego Rydza w Lodzi. Jako przyczyng usunigcia wskazano,2e drzewo jest

suche. Do wniosku dotr4czono mapg zlokahzacjqdrzewa do usunigcia.
Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzema przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy za.warte w
rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W ar1. 83 ust. 1 uoop. zawartajestzasada,2e usunigcie
drzew lub krzew6w z terenu nieruchomodci moze nast4pi6 po uzyskaniuzezwolenia wydanego
na wniosek: posiadacza nieruchomo1ci za zgodq wlaiciciela nieruchomoici, wlaiciciela
urzqdzeri, o kt6rych n'towa w art. 49 f I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) - jezeli drzewo, bqdi lvzew zagra2ajq tym

urzqdzeniom. Zgoda wlaiciciela nieruchomoici, o kt1rej mowa w ust. I pkt I nie jest wymagana
w przypadku wniosku zloaonego przez 1) sp6ldzielnig mieszkaniowq, 2) wsp1lnotg
mieszkaniowq, 3) zarzqdcA nieruchomoici bgdqcej wlasnoiciq Skarbu Paitstwa. Przy czym

Sp\tdzielnia mieszkaniowa informuje w spos6b zwyczajowo przyjgty cztonkdw sp6ldzielni,
wlaicicieli budynk6w zamiarze zlozenia wniosku o wydanie zenuolenia na usunigcie drzewa
wyznaczajqc co najmniej 37-dniowy termin na zglaszanie uwag. Dalej w myfl art. B3a ust.l
uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub lvzewu z terenu nieruchomoici wydaje
w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej,
a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu nieruchomolci wpisanej do

rejestru zabytkdw wojew6dzki konserwator zabytkdw. Ponadto, zgoda wlaiciciela
nieruchomolci, okt6rejmowaw art.83 ust. I pkt I uoop. , nie jestwymaganatakzew przypadku
wniosku zlozonego przez uzytkotvnika wieczystego lub posiadacza nieruchomoici o

nieuregulowanym stanie prawnym, niebgdqcych podmiotem, o kt6rym mowa w ust. 2

W przedmiotowej sprawie wniosek zLoLyl posiadacz nieruchomoSci, a dzialka nie
nale?y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytkow.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenrana usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawiera(,: imig, nazwisko, adres, lub
siedzibg wnioskodawcy, oiwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoiciq
albo olwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoici urzqdzen, o ktorych mowa w art. 495 I
Kodeksu cywilnego, zgodg wlaiciciela nieruchomoici jelli jest wymagenq, nqzwg gatunku
drzewa lub krzewu, obwdd pnia drzewa mierzony na wysokoici I30 cm, a w przypadku gdy na

tej wysokoici drzewo: a) posiada kilka pni - obwdd ka2dego z Qch pni, b) nie posiadawyrainie
wydzielonego pnia podanie obwodu bezpoirednio ponizej korony drzewa. Wielkoit
powierzchni, z kt6rej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczyng, termin zamierzonego"
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usunigcia drzewa lub lrrzewu oraz wskazanie czy u.sunigcie wynika z celu zwiqzanego z
prowadzeniem dzialalnofci gospodarczej. Rysunek, mapg albo wykonany przez projektanta
posiadajqcego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospoclarowania dziatki lub
terenu w przypadku realizacji inwesQcji, dla ktdrej jest on wymagany zgodnie z ustawq z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane - olcreilajqce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic
nieruchomof ci i obiektdw budowlanych istniejqcych lub projektowanych na tej nieruchomoici.
Projekt planu nasadzeri zastgpczych, stanowiqcych kompensacjg przyrodniczq za usuwane
drzewa lu.b lwzewy lub projekt przesadzenia drzewa lub lcrzewu, wykonany w formie rysunku,
mapy bqdi projektu zagospodarowania nieruchomolci. Decyzjg o lrodowiskowych
uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunkdw realizacji
przedsigwzigcia w zakresie oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosmku do
gatunk1w chronionych na czynnoici podlegajqce zakazom olcreilonymw art. 5l ust. I pkt l-4
i l0 orazw art. 52 ust. I pkt 1,3,7,8,12,13,15 jezeli zostalowydane.

Po zapoznaniu sig ze zlo2onq dokumentacj4, w mysl art. 50 $ 1 ustawy Kpa,
ra}znaczono oglgdziny w terenie celem pzeprowadzenia czynno6ci urzgdowych.
W trakcie trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, dokonano weryfrkacji
przedlolonej inwentaryzacji, zweryfikowano dostgpnoSi miejsc do wykonama nasadzen
zamiennychoraz okreslono cechy planowanego do usuniqcia drzewa.
W terenie stwierdzono, 2e przedmiotowe drzewo obumarlo i stwarza zasroLeme
bezpreczehstwa ruchu drogowego.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSi przedLolonego wniosku, udzielono zezwolenia
na usunigcie 1 sztuki drzewa, wszczegolnionego w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasad4 iest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
krzew6w. Jakkolwiek treS6 art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyj4tki i tak nie nalicza sig optrat za
usunigcie :

1),, drzew lub l<rzew6w, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) (uchylony); 3) (uchylony), 4) drzew lub krzew6w, kttSre zagraiajq bezpieczens,twu ludzi lub
mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzefi, o kt1rych mowa
t'v art. 49 S I Kodeksu cywilnego;5) drzew lub lcrzew|w, kt6re zagrazajq bezpieczeristwu ruchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu zeglu,gi;6) drzew lub krzewdw w zwiqzku z
przebudowq dr6g publicznych lub linii kolejowych;7) drzew, ktdrych obw1cl pnia mierzony na
t'vysokoici 130 cm nie przekracza; a) 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu iesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego, b)80 cm - w przypadku pozostalych gatunkdw drzew w celu przywrdcenia
gruntfw nieuzytkowanych do uZytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie zagospodarowania pl'zestrzennego
lub decyzii o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; B) lcrzewu lub /o,zewht,,
rosnqcych w skupiskach, pokrywajqcych grunt o powierzchni do 50 m' w celu przywr\cenia
gruntdw nieuiytkowanych do uzytkowania innego ni2 rolnicze, zgodnego z przeznaczenient
terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;9) drzew lub lcrzew|w w zwiqzku z zabiegami
pielggnacyjnymi drzew lub krzewdw na terenach zieleni;|7) drzew lub krzew6w, kt6re
obumarly lub nie rokujq szansy na przeLycie, z przyczyn niezaleinych od posiadacza
nieruchomolci;11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cnx wynoszqcym
powy2ej 100 cm, nienale1qcych do gatunkdw rodzimych, jeieli zostanq zastqpione w
najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkfw;12) drzew lub krzewdw, iezeli
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usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb6w objgtych ochronq gatunkowq lub
ochrony siedliskprzyrodniczych;13),lrzew lub lcrzewfw z grobli stawdw rybnych; l4) drzew
lub lrrzew6w, jezeli usunigcie jest zwiqzane z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek1w naturalnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urzqdz:efi wodnych slu1qcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych
oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbgdnym do wykonania i utrzymania Qch
urzqdzen; 15) drzew lub krzewdw usutuanych z terenu poligon|w lub plac6w twiczen, sluzqcych
obronnoSci pafishua.2. W przypadkach, o kt1rych mowa w ust. 1, jezeli wydanie zezwolenia na

usunigcie drzewa lub krzewu zostalo uzaleznione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo
wykonania nasadzen zastgpczych, c,t przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie

zachowaly zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na

ich przesadzenie lub wykonanie nas'adzen zastgpczych, lub przed uplywem tego okresu, z
przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoici, organ wla1ciwy do wydania zezwolenia na
usunigcie drzewa lub krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania
nasadzeft zastgpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.
W przypadku niewykonania nasadzen zastgpczych, o ktdrych mowa w ust. 2, zgodnie z

zezwoleniem na usunigcie drzewa lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu
e gzekucyj nym w administr acj i " .

W przedmiotowej sprawie, drzewo wskazane do usunigcia (w pkt 1 sentencji decyzji)
stanowi zagroLenie dla bezpieczefrslwa w ruchu drogowym (drzewo moLe siq zlama6 lub
przewr6ci6). Wobec powyzszego zez'wolenia na jego usunigcie udzielono, bez pobrania oplaty
z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody cyL.:,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat za usunigcie: pkt 5) drzew lub krzew6u,,

ktdre zagraaajq bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczerislwtL

zeglugi; ".

Jednoczesnie, w mySl arl. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ,,art.
83 c ust. 3. Wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub lrrzewu moze byt uzaleznione od
olcreilenia przez organ nasadzeft zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art.
83d ust. 2. W przypadku uzale2nienia wydania zent,olenia na usunigcie drzewa lub krzewu od
wykonania nasadzen zastgpczych, ze:zwolenie to okreila dodatkowo: l) miejsce nasadzeri; 2)

liczbg drzew lub wielkoit powierzchni krzew6w; 3) minimalny obwdd pnia drzewa na

wysokolci 100 cm lub minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzew1w,'

5) termin wykonania nasadzefi; 6) termin zlo2enia informacji o wykonaniu nasadzey't",

zezwolente na usunigcre drzewa zostaLo uzalelnione od spelnienia warunk6w, okreSlonych
w punkcie 2 sentencji decyzjr, w terminie okre3lonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej
sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony leLy,by
zakupiony mateiaL nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami
pielE gnacyj nymi gwarantuj 4cymi utrzymanie we getacj i.

W dniu oglgdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrgbie drzewa
zakwalifikowanego do usunigcia nie stwierdzono obecnoSci gatunkow chronionych (art. 83c

ust. 1 ustawy z dnra 16 kwietnia 2A04 r. o ochronie przyrody) cyt.: "Organ wlaiciwy do

wydania zezwolenia na usunigcie drz:ewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglgdzin
w zalrresie wystgpowania w ich obrgbie gatunk6w chronionych".

Zgodme z treici4 art, 83a ust. 2a ustawy
uznano za uzgodniony ptzez Regionalnego
zwr4zku z mewyraheniem stanowiska przez
proj ektu niniej szego zezwolenia.

o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji
Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr-odzi, w
RDOS w terminie 30 dni od dnia otzymania
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2

Bior4c powy2sze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usuniqcia drzewa o kt6rym mowa w pkt 1 sentencji, proszg
o zapoznanie sig z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierzqt'.,
zawartqw zaLqcznlkunr 2 do decyzji.

l.

Pouczenie:

W odniesieniu do drz.ewa.wymienionego w punkcie nr 1 sentencji decyzji, wobec kt6rego
ptzewidziano zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia,a posadzone drzewo
nie zachowalo zlrvotno5ci po 3 latach od dnia up\rvu terminu wskazanego w punkcie 3 ppkt. b
sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyazyn zaleznyci od posiadacza
nieruchomo6ci, nalo2ony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania nasadzenia
zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie z zezwolentem, bgd4
mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawa art. 86 ust.
2 i 3 uoop.

Usunigcie dtzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a sentencji decyzli potraktowane
zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. gB ust. 1 pki t uotp, iolegaj4cy na
usunigciu drzewa bez wymaganego zezwolenia, stanowi4cy podstawg d-o 

'wymierzenia

administracyjnej kary pienigZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za uiunigcie drzew.

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzewa w terminie okreglonym
w pkt 3 ppkt a sentencji decyzji.

Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umoZliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji

Uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew nie zwalnia z obowipzku i odpowiedzialno$ci karnej za
nteprzestrzeganie zakaz6w i ograniczeri wynikaj qcych zprzepis6w og6lnych, dolyczEcychochrony
przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnolci zakazu niszczenia gntazd i schronieri zwierzEt
obj gtych ochron4 prawn? oraz human itarnego traktowani a zw ier z4t azinch.

Od niniejszej decyzji prrysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawcz"qo _*_ N.odzi, wniesione za poSrednic'fwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi,
dziulai4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

5.

ZalTczniki:
1 . Mapa z przyblihonE lokalizacj4 drzew a do usunigcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochr.ony zwterzEt
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4.

6.



Otrrymuie:
1. Zarz4d Zie\eniMiejskiej w N,odzi

94- 303 N,odf' ul. Konstantynowska B/10

2. ala
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